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öNcE E,rIKETl oKUYUNUZ
EvDE K[]t-t-ANMAYlNlZ,
ÇocuKt.ARDAN. GlDA VH ılAYVAN YEMLER|NDEN t]zAK
,IU,|,UNtJZ.

Bll,Kl KORUMA üRüNüNüN UYGULANMASI slRAslNDA HlçBlR
şEY YEMü.]YlNlZ. ıÇMEYlNlZ. slCARA KULt,ANMAYINlZ.
Bı IKı KORUMA üRUNü UY(;ULANMIş sAllAYA ı GüN tNSAN vI-
HAYvAN soKMAYlNlZ,
lNsAN vEÇEVRE sAöLıöl üZtjRlNE RıSKLER|öNLEMEK içIN.
TAvSlYE EDlLDlcl şEKILDİi vE TAVSIYE EDlı.EN X)ZDA
KULl,ANlNlz,

KUllan|tın üünün boş ımbalarlarınln için. l/4'ünc kıdaİ ıemiz su koyaraİ
iyıce çllkğlay|lnz. Çalkılama suyunu ilıçlamaıaDkına boşalilnız. Bu işl€mi]

zEıllRL8NMİ BİLlR,tILERl:
C€nel thirlenme bclinileİi göıİıebilir.
ILı( YAnDlM öNı,ıı,!ı,ı]Rl:
solualn§ hıllnd. Maruz kalan kişaya onam&n ujıaklaşılnp. ıemiz havaya çlİ8nn
Gcftkiyorsa §unl teİcİ'üs yaPllnn ı|bbiyaldın ahn.
Dçri ile temıll hılind€ Kirli ı|yalbıleri ç|karın.'tema! elmiş bölgele.i bol
ıırikıarda su ve sabun il€ ylkayın vc kıırül6y,n. lah.iş oltışuİsı dcrhal ıtbbi yardnı
al,n
cö, il€.em.J hıli.d. Maruz kalan 8özil, 8öz kaPailan açık olacık ş€kild€ v€ 8öz
kapaİlaİ,n| 8öz yuval|ndan momkOn olduğılnca uzaİla§tfİJik, .n az 15 d!ııika
sor€yle bol §u ilc yıkay|n. vafsa ıt koıaycı §lkabiliyorsa konBk lcnsleri çlkaİ|n ve
ylkamayı silrdü ı 1'ahnş oluşu6! hbbi yardırn alıİı
Yutülftİsl hılind. en yak|n saglık kurulı!ş,rna başvurıİıı( bu ürünül' cBl" nu

8öst€riniz vğ llbbi y0fdım ahn Maruz kalan kişinin İef.§ alıp aİTıadığınl konlrol
edin, Haslayı dinlendirin ve vocut lsı§ınl koruma5ln| lağlay|n l}ayg,n olan kişiy€
a!ı, yoluyla hiçbn şey venncyın. 'r|bbi oıaıak ön€rilmcdikçe kustunnaya
çıllgmay|n. Dokıofı v€ya r.hir konırol merkezine başvuİunuz.

^NTlooTıl 
v1: ı'EDAvİsl:

Özcl bir ındiio|u yoılü §.npıomıiı lcüvi üygül..tr.

ULUsAL zEHlR DANıŞMA MERKEzl ,UzEM" TEL: ! ı4

zARARı,lLİK ır,ADf, LERI:
IlJu_Alerjak cah rcaksayonlannayolaçar
rBt8_Ciddi röz hawlna yol açar
H35l-Kannrü yolaçn,a şüPh€si vsr.
tl.ılGstrcuıonatlıda ıuun sür€ İaİcl. çok lok§ik eıki

öNLEM lFADtı,ı]Rl:
P20l-KullaDnradan önc€ özğl talimaılill oktlyt|n
P2Or-Bülıln önlcm il'adeleıi oİ unup anlışılmıdan el]€çl€mcyln.
P26l-cazınrsı§lniAuhann/§PreyIni sohımaklan kaç|nIn
P27}Çeft yc sal,vğriıme§,nd€n kaçn,,n
P2EGKoruyılcu.ldiveİ/koruyucu ktyafcl/göz koruyucıryüz koruyıtcu
kullanln.
Pr,01-|çcri!i v€ kabı yer€l yö.eımeliılerc uygun olaraİ b€narıf ğdin.
EUH401_lnsan sağİğlia ve çev.eyc yöİolik riskleri ötll.ıncİ için.
kullanına lalinlallafl a ııyun.

K1ıLLANlRKı]N vE DEPol,ARKf,N DiKK^T [Dlı,f,cEK
ttıJSt'sLAR:
,Anlara zehı.lidİ Çiçekle.nıe 2jmatr| ygulatnsy,n!z,
_Ballklar çan rchı.lid,r. yeral|| !e ycrüs|0 sulanna bula$|nnokbn

ür0n0 ambalnjlnda t(ıpaİ olaİat büıundunın
I}oşalan anbAlajları başka bir amııç ryan tul|anınayınız.
-scREEN 600 sc bilkı koruma 0rilnontl yayg|n olaİak ckılen nohuı

çeşillerind€ (Cökç.. Akçin, saİLgE. Mcncnıen-g2. Damla, Ayd|n-g2,
A[adolu 8ih yclll çcşiıleli 8ibi) gilvcnlc k{llan|lab|lir

Anadolu Bölg.sindc bszı yerli ç§ş|llcrde (Diynfbıtır
glba) oklı!tr dt§ tİlla ll ıİ ı.l Diğer çeşitlerdc
kllll
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(
BırKl KoRıJMA t'JRl]NüNüN UYcıJLAMAYA ılAzlRLANMAslI
'|'avsiye dozu ilzerinden he§aplanan bilki korıı,na ü.ünü öncc ayrı bir kıplı bir ıniİlı. sıı itc kan$ı.lllr
llaç|ama malin€sinin deposu yanyı kada, §u il€ dolduruhr, Mıkin.niİ könşl,nc,sl çal|şıl durumdaykcn
karlş|İiı dcpoya ilave edil|r. Kanşllrınaya devım edilcreİ depo suyıa la amlanlr Uygı|lana
lAİnamlanııcaya kadar İa,§ll.ma ışl€mine devam ediıir l}kaıa kullan|laciİ su nıikıan 20-40 liıre olİİlah.
uy8ulrmalarda y.lpaz€ huztnc|i mcmc kullaİllmalldf. llızlrlanan keş|m aynl 8iin iç,nde kı|llanllmalldıl
tjy8ulaİ|.|ar 8ün0n $rin §a{lcrinde. .0z8ır§z vey. u dlz8.rl| fıava koşullanndı yaulmaldtr

/A\
§ğ

S uNsıT

sOspansiyon Konsantrc (sc)
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DİPOLAMA Dt]RUMıl:
Nonnğl (§€rin ve kuru) şanıarda onjin l ambalaİnda açı|mıdsn
dcPolandı&nda 4 yll sor€ ile ürüıon fiziks.|, İimy@l !€ biyoloj|k
özlllikl.nod. hoş8öİiı «oIemns) sn|rlan dlşlnda bir d.aişikıik o|maz

FIRMA BEYANİ,
Orijinal amb.lajlannda ssıı|mat kayd! ile ımalaıçılar üriinl€rinin
kaliicsini gaünıi edc.lcr, lmalaiçllar üdnleİinin halal| d€polan,na§ı v€ya
tav§iy.lerc uymodaki .ksikliklcl İıetic€§indc vati olacak zaıar için
sorumluluk kabul ctm€zl€ı,

KAı,laRAsYoN,
Uy8ulı|]ıa önoesinde ilq;lama makin€§inin kalibmsyoııu yapıİnılldır. Dekala ktrllaİllacİk su miklannı
tc§piı eıln€k içi!ı oygıllaDa ıakinüsinin depo$ı su ilc dolduri]lur Bu su ilc N kada. slanln ,slaı|Id|ğl
belirıenıİ vc ı,ygutaınada kullsn,Ia(ak su nıiklaİı he§aplın|r

SCREEN@600 SC
lLAÇLAMA MAKlNEsINlN TEMIzLlĞı,
Uygulamanın ıamamlanmas|ndın hĞmen §oİra iıa§lama n,aıin€saniı d.po!ünıı 8üv.nli bir ş€kilde
boşall,n,z Dğpoya ığmiz 3u doldufdukıan sonra karDiınclyl ve p0sk0nme si§cmini §3l§ııraraİ ıüİl
pğrçalınn yıkarma§nl s6alay|nlz, Ylkam8 iş|emiİi su koynaklann|n yaİ|nlnda y.pnsyın|z Ylka a suyunu
ve ank|an §ü kaynaİlınnı boşallmayı.lz

KARışA8lLlRLlx Dİlİİ]Mıl: Uycuİama iç|n çok mikıa.da kanşım yapm.drn öncğ ön krşUn
d.ncmelerinin yaplImasl lav§iyc €diliI

15 Afd* 2021

RUHsAT sAHlBl FIRMA:
SUNSET KlMYATARIM ÜRÜNLERl
VE ALT.lML.PAZ,sAN. VE Tlc-A.Ş.
oİ8rnizt sınayi Böl8csi Mrhallc§i 2 B Nolu Yolcsd. FNc Taf,n Blok
No:6 Bo.Aiıd. T.l: (0322) ]94 5l 7l
lhİ: (0322) 394 5l 73

BlTKl KORIJMA (]RilNtJNüN KıJLLANMA şEı(Ll:
s(jRıENı600 sc yay8ün olsrak ckile!ı nohııı çeşill€İind€ ((iöıçe, Akçin, san_98. Mcnğı cn_92. Dalnla.
Aydın,92, Aİdeniz ve O.ia Aİadolu yğrli çeşiıl€ri 8ibi) 8tlvenlo kııllan|labilil. Ao§aİ oiin€ydoğu Anadolu
Bölgesindc bazl yerli çeşıılcİdc (Dıyarbatlr gibi) fiıoloklik olds8undan k{llan|lnıanıalülr Diğer ç€şiıl€rdc
k(llanDadnn öncc İnnaya danql[|z

DlRı]N(, lı,ı] |LGİı,| Blı,Gı|
s(]REı]N"«lo sC adh bnki koriİİ! orihd. eıki mğkantztna§ıoa 8örĞ. G.up }'] olarıİ s|mllandlnlntrş btr
hcıbisiıliı Ayn| elki mcka.iz üslna sahip biıki koru a ür{nlerinio iekİafl0yan ı|ygulsnalan. dircry
gelişinini leşvik etmekt€di.. Bu cdenle, dircnç gelişi ini gccikıirmek için s(:RıliNl6{Xl s(] aynl üreiilı]
sczoıııl içc.isİıd€ önc.il€n lopla uygulıına sayı!ınl ışmoytıız. Uy8ulaDatr ı teklarlanmssı 8erekıiği
dtrru,ilrrda is€. thrkİ elki ,nckanizİ,alına sahip (crup lr] hıİici) bilki koru,na [r(İı!cri"iI kullanılmasına

i]RETiC| ı,lRMA:
HHKTAş ,rlcARlrl 
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